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 ভাওরানা াকর ভাভুদ ানপজাহুল্লাঃ অরাভদুনরল্লান যানির অরাভীন। ওয়া ারাতু 
ওয়া ারাভু অরা াআনয়নদর অনিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অনরী, ওয়া 
অানফী, ওয়াভান তানফয়াহুভ নফ আাননন আরা আয়াওনভদ্দীন, নভনার ঈরাভা ওয়ার 
ভুজানদীন ওয়া অম্মানতর ভুনরভীন। অভীন আয়া যািার অ’রাভীন।   

অভযা েকরআ প্রথকভ দুরূদ যীপ কে ননআ।    

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ  اللَُّهمََّّ َمَِيد ، َحَِ
يد َّ كَِّإنََّّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ َعَلى ََبِركَّ  َمَِيد َّ َحَِ

অরাভদুনরল্লা এে প্তা য অফায অভযা অকযেনি তামনেয়া ভজনরক ানজয কত 
থকযনি, এ জনয অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরায শুেনযয়া অদায় েনয অরাভদুনরল্লা।  

অল্লায যভত থথকে ননযা না ওয়া 

ভুতাযাভ বাআকয়যা, অজকে অভাকদয অকরাচ্য নফলয় র, অল্লায যভত থথকে ননযা না 
ওয়া।   

ননযাযতা ভানুলকে নফনবন্ন নদে নদকয় অক্রান্ত েকয থাকে। এনি োঈকে থেফর ানথিফ 
নফলকয়য থেকেআ তাাগ্রস্ত েকয থতাকর, এভন নয়, ফযং এনি থোন ভানুলকে তায দ্বীনী ও 
যোরীন নফলকয়ও তাাগ্রস্ত েকয থতাকর। ভানুকলয ভকধয কনকেআ অকিন মাকদয াকয 
নযভাণ কনে থফন। কনকেআ াযানদন াকয ভকধয ডুকফ থাকেন। থেঈ থেঈ ননকজ া 
েকয অফায নযকদযকেও াকয নদকে অফান েকয। এবাকফ থেঈ থেঈ নদকনয য নদন, 
ভাকয য ভা থেফর াআ েকয চ্কর। এবাকফ দীর্ি এেনি ভয় ায ওয়ায য থোন 
এেভয় তায ন্তকয নুকাচ্না জাকে এফং থ ীভ দয়াভয় অল্লাকে স্মযণ েকয। তখন 
নিকনয াকয নদকে তানেকয় এেযা তাা ও ননযাযতা তাকে নর্কয ধকয। থ তখন 
বাকফ, অনভ এত এত া েকযনি, অল্লা নে অভাকে েভা েযকফন? 

কনে ভয় থোনাকয নিরতা থথকে নযচ্ছন্ন ওয়ায ম্ভাফনািুেু এ ধযকণয তাায 
অর্াকত থল কয় মায়। অফায এভন থোনাোয োঈকে থদকখ কনে দ্বীনদায থরাকেযাও 
তা কয় মায় থম, একে ভকন য় অয নিে কথ অনা মাকফ না! 
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 অর েথা কচ্ছ, অল্লা তাঅরায যভত ম্পকেি অভাকদয জ্ঞতাআ এ ধযকণয াতাায 
ভূর োযণ। ফাস্তফতা কচ্ছ, অল্লায যভত মখন োকযা বাকেয জুকি মায় তখন থতা 
আরাকভয চ্যভ দুভনও ভুূকতিয ফযফধাকন আরাকভয নফযাি খাকদকভ নযণত কয় মায়। 
এফায এয েকয়েনি জ্বরন্ত ঈদাযণ থ েযনি।  

মযত ওভয নফন খাত্তাফ যানম.য র্িনা    

আরাকভয নদ্বতীয় খরীপা মযত ওভয নফন খাত্তাফ যানদয়াল্লাহু অনহু। তাাঁয আরাভ গ্রকণয 
োননী অভাকদয ফাযআ জানা। তফুও ননকজকদয ইভানকে এেিু তাজা েযায জনয র্িনািা 
ফরনি। মখন ভক্কায োকপযযা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়াাল্লাকভয দাওয়ানত 
োমিক্রভকে থোনও বাকফআ ফন্ধ েযকত াযনির না, অফায অযকফয েনিন থোেপ্রীনতয 
োযকণ থেঈ তাাঁকে তযা েযায াও ানচ্ছর না, এভন নযনিনতকত এেনদন এে 
েুযাআী নওজওয়ান ওভয নফন খাত্তাফ আরাকভয নফী ভুাম্মাদ নফন অবু্দল্লা (াল্লাল্লাহু 
অরাআন ওয়া াল্লাভ) থে তযা েযায ংেল্প ননকয় থফনযকয় ের। াকত থখারা তকরায়ায। 
ঈকদ্দয এেিাআ। নতুন এ নফীকে তযা েযা এফং তাাঁয দাওয়ানত নভনকে নচ্যতকয স্তব্ধ 
েকয থদয়া।   

নেন্তু অল্লা তাঅরায যভত ও েুদযত থদখুন। োকপযকদয ুকযা ভাজ নভকর থম োজনি 
েযায নম্মত েকযনন, ওভয এোআ তা েযায জনয থফনযকয় ের। েত ফে নম্মত থদখুন! 
ওভকযয এ নভন পর ওয়ায থি, আরাকভয ূমি নচ্যনদকনয জনয ডুকফ মাওয়া। 

থম নেনা এত ফে জর্নয এেনি যাধ েযকত মাকচ্ছ এেিু য থআ কয় থের যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়াাল্লাকভয প্রাণ নপ্রয় াাফী।  

এখাকনআ নে থল? না, যফতিীকত নতননআ করন আরাকভয নদ্বতীয় খরীপা। ুকযা ভুনরভ 
ঈম্মায নদ্বতীয় কফিাত্তভ ফযনি। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়াাল্লাভ এে াকথ থম 
দজন াাফীকে জান্নাকতয ুংফাদ নদকয়নিকরন, নতনন কয় থেকরন তাাঁকদয নদ্বতীয়জন। 
মাকদযকে ‘অাযাকয় ভুফাাযা’ ফরা কয় থাকে।   
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 আরাকভয আনতাকয যকত যকত এভন কনে ফকযণয ভনীলীয থদখা নভরকফ, মাযা তাাঁকদয 
জীফকনয শুরুয নদকে মূ্পণি নবন্ন যেভ ভানুল নিকরন নেন্তু যফতিীকত তাযা এতিাআ ফে 
কয়কিন থম, এখকনা অভযা তাাঁকদযকে শ্রিাবকয স্মযণ েনয। মযত পুমায়র নফন আয়াম য., 
মযত ভানরে নফন নদনায য., মযত আফযাীভ নফন অদাভ য.  অযও কনে ভনীলী 
যকয়কিন।  

ানেস্তাকনয জুনাকয়দ জাভককদয র্িনা 

াম্প্রনতে ভকয়য এেনি ঈদাযণ থদআ। ানেস্তাকনয ঙ্গীতনল্পী জুনাকয়দ জাভকদ। 
জীফকনয শুরুয নদকে নতনন নিকরন  তাযো। থআ জেকত নতনন নিকরন মাযযনাআ 
পর। নফশ্বকজাো তায খযানত। ওআ জেতিা থম েতিা থনাংযা, তা নে অয ফরায কো 
যাকখ!  

নেন্তু অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরা তাাঁকে থখান থথকে তুকর একন দ্বীকনয কথ এভন ঈচ্চ 
ভমিাদায় থৌঁিাকরন থম, নফশ্বজুকে দ্বীনদায ভুরভানকদয োকি নতনন কয় ঈিকরন এেজন 
নপ্রয় ভানুল। ৃনথফীয অনাকচ্ োনাকচ্ এভন েত ত ‘জুনাকয়দ জাভকদ’ থম িনেকয় অকি, 
তা এেভাে অল্লাআ বাকরা জাকনন।  

এে ভয়োয োয়ে, ন্ত্রাী, ডাোত, আরাকভয চ্যভ দুভন অল্লায যভকত কয় মাকচ্ছন 
ধভিপ্রাণ ভুরভান। দ্বীকনয দাই। মাকদয ভাধযকভ অযও াজাকযা ভানুল দ্বীকনয অকরাকত 
অকরানেত কচ্ছ। এআ ফাস্তফতাকে অভযা মনদ াভকন যানখ তাকর অভাকদয জনয নে তা 
ওয়ায থোকনা ুকমাে অকি? অল্লা েখন োকে থদাকয়ত নদকফন, েখন োয দ্বাযা দ্বীকনয 
নফযাি োজ ননকফন তা এেভাে নতননআ জাকনন। অভাকদয োজ র, তা না কয় অল্লায 
মা হুেুভ তা নিে বাকফ ারন েকয মাওয়া।   

অল্লা তাঅরায যভত থথকে ননযা কয়া না  

থদখুন অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরায েী দ্বযথিীন বাকফ অভাকদযকে ফরকিন,  

ی َاْسَرفُ ْوا الَِّذْینَّ ٰیِعَباِدیَّ ُقلَّْ
ٰٰۤ
نُ ْوبَّ یَ ْغِفرَّ هللاََّ ِانََّّ  هللِا، رََّْحَةَِّ ِمنَّْ تَ ْقَنطُْوا َلَّ اَنْ ُفِسِهمَّْ َعل ًعا الذُّ ي ْ  اْلَغُفْورَُّ ُىوَّ ٗ  ِانَّو  َجَِ

 .الرَِّحْيمَُّ
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 অনন (অভায ফান্দাকদযকে) ফকর নদন, থ অভায ফান্দােণ! থতাভযা মাযা ননকজকদয প্রনত 
নফচ্ায েকযকিা, থতাভযা অল্লায যভত থথকে ননযা কয়া না। ননশ্চয়আ অল্লা ের 

থোনা েভা েকয নদকফন। ননশ্চয়আ নতনন েভাীর দয়ারু। (ূযা মুভায ৩৯ : ৫৩) 

এেআ েথা নতনন ানথিফ ংেি ননকয়ও ফকরকিন। দুননয়ায থোকনা ংেিআ থতা অকর িায়ী 
নয়। থোিা দুননয়ািাআ থমখাকন েণিায়ী, থখাকন দুননয়ায ংেি েীবাকফ িায়ী কফ?  

নফে েুযঅকনয এেনি থিাি ূযা ‘ূযা অরাভ নাযা’। এ ূযায় অল্লা তাঅরায ওয়াদা 
েযকিন, 

 

 .ُیْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ ِانََّّ  ُیْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ فَِانََّّ

ননশ্চয়আ েকেয কঙ্গআ স্বনস্ত অকি, ননশ্চয়আ েকেয কঙ্গআ স্বনস্ত অকি। (ূযা অরাভ নাযা 
৯৪ : ৫-৬) 

অল্লা তাঅরায এ ওয়াদা ফিোকরয জকনযআ। নফকল থোন িান ফা োকরয জনয নয়।  

নতনন াকয়য অহ্বাকন াো থদন  

নফে েুযঅকন অল্লা তাঅরায এেনি নফনেয এবাকফ ফনণিত কয়কি- 

 

ْيبَّ اَمَّنَّ  .َتذَكَُّرْونََّ مَّا قَِلْيًلَّ هللِا، مَّعََّ َءِاٰلو َّ اْلَْرِض، ُخَلَفآءََّ َُّیَْعُلُكمَّْ وَّ ءََّ ٗ  السُّوَّ َیْكِشفَّ وَّ َدَعاهَُّ ِاَذا اْلُمْضطَرََّّ ُّیُِّ

ফযং নতননআ (কশ্রষ্ঠ), নমনন াকয়য অহ্বাকন াো থদন, মখন থ তাাঁকে ডাকে এফং নতনন 
নফদাদ দূয েকয থদন অয নতননআ থতাভাকদযকে ৃনথফীকত (কতাভাকদয ূফিফতিী থরােকদয) 

িরানবনলি েকযন। অল্লায কঙ্গ নে নয থোকনা ভাফুদ অকি? থতাভযা খুফ াভানযআ 
ঈকদ গ্রণ েয। (ূযা নাভর ২৭ : ৬২) 



 

    অল্লায যভত থথকে ননযা না ওয়া 

 এেজন ভুনভন েখকনাআ তা কত াকয না। থ ফ ভয় অল্লায যভকতয ফযাাকয 
অাফাদী থােকফ। ননযা েখকনাআ কফ না। দ্বীনী ও যোরীন নফলকয় থতা না-আ, ননকযি 
ানথিফ নফলকয়ও না।   

এ নফশ্বা ফ তাাকে দূয েকয থদয়   

অভাকদয থতা এভনআ কত কফ বাআ। থম ভুনভকনয ন্তকয ফিনিভান অল্লায গুণফাচ্ে 
নাভগুকরায প্রনত দৃঢ় নফশ্বা থােকফ তায তা ওয়ায ুকমাে থোথায়! অল্লায গুণফাচ্ে 
নাভগুকরায প্রনত দৃঢ় নফশ্বা এেজকনয ভুনভকনয ন্তকযয ফ তাাকে দূয েকয থদয়।  

পরতা ও ফযথিতায ভাোনি   

াআকয়দ েুতুফ ীদ য. এয নফখযাত তাপীয গ্রন্থ ‘তাপীয নপ নমরানরর েুযঅন’ এয  
এেনি ং অনাকদয াভকন ঈকল্লখ েযনি - থমখাকন নতনন নত ংকেক ভানুকলয 
পরতা ও ফযথিতায োযণ নচ্নিত েকযকিন। াআকয়দ েুতুফ ীদ য. ফকরন -  

‘ভানুল এেআ াকথ ভানিয নতনয ও অল্লায ননকদিপ্রাপ্ত ভাখরুে। তাআ তায ভকধয া-ুণয, 
েরযাণ-েরযাণ দুআ ধাযায প্রেৃনত ভানবাকফ নক্রয়াীর। এ োযকণ থ থোননি েরযাণেয, 
থোননি েরযাণেয তা ফািাআ েকয থমকোন নদকে ননকজকে নযচ্ানরত েযকত েভ। 
অল্লা ভানুকলয ভকধয এআ েভতাকে জাত েকয নদকয়কিন। মাকে নতনন েুযঅকন েখকনা 
‘আরাভ’ ব্দ দ্বাযা প্রো েকযকিন থমভন,  

 

 .َوتَ ْقَواَىا ُفُجوَرَىا فََأْْلََمَها

তঃয নতনন তায ন্তকয া ও ূকণযয জ্ঞান দান েকযকিন। (ূযা াভ ৮-৯) 

অফায েখকনা ‘নদায়াত’ ব্দ দ্বাযা প্রো েকযকিন থমভন, 

 .النَّْجَدْینَّ َوَىَدیْ نَاهَُّ

অনভ তাকে (া ও ূণয) দু’নি থআ থদনখকয় নদকয়নি। (ূযা ফারাদ ১০) 



 

    অল্লায যভত থথকে ননযা না ওয়া 

 এআ জাত দু’নি প্রফণতায াকথ ভানুকলয ন্তযাত্মায় অকযা এেনি থফাধেভয ও প্রবাফারী 
নি যকয়কি, মায নাভ র ‘নফকফে’। থম ফযনি এআ ‘নফকফে’থে তায ন্তযাত্মায নযশুনিয 
োকজ ননকয়ানজত েযকত াকয, থনে অভকরয ভাধযকভ তায প্রফৃনি াধন েযকত াকয এফং 
নযায় ও েরযাকণয নফরুকি নফজয়ী েযকত াকয থ-আ য় পর ও োনভয়াফ। অয থম 
ফযনি তায নফকফকেয প্রনত নফচ্ায েকয এফং তাকে দুফির েকয থপকর থ-আ য় ফযথি। 
(তাপীয পী নমরানরর েুযঅনঃ ৮/৪৮) 

অল্লা তাঅরা অভাকদয ফাআকে দুননয়া ও অকখযাকত নযূণি পরতা রাব েযায 
তাওপীে দান েরুন। অভীন।  

ভুতাযাভ বাআকয়যা! অজকেয অকরাচ্না এখাকনআ থল েযনি। অল্লা তাঅরা অভাকদয 
ফাআকে তাাঁয দ্বীকনয জনয েফুর েরুন এফং আখরাকয াকথ নজাদ ও াাদাকতয কথ 
নফচ্র থাোয তাওনপে দান েরুন।  

অভযা েকর ভজনর থথকে ঈিায থদায়ািা কে ননআ।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إل إلو ل أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 اَجعني واصحابو وآلو دمحم خلقو خري على تعاىل هللا وصلى

 العاملني رب هلل احلمد ان دعواان وآخر
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